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Списанието „Моја земја” е во 
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Националната федерација на фарме
ри преку ЗУМ конференција ја од
држа редовната седница на Годиш
ното Собрание на организацијата, 

кое беше водено и модерирано успешно од 
страна на претседавачот Владе Петровски. 
На собранието се обрати Васка Мојсовска, 
претседателка на НФФ, која укажа дека оваа 
година посебно внимание се посветува на 
лобирањето во време на корона кризата, каде 
што беа покренати голем број на иницијативи 
и е подготвена анализа за земјоделството и 
корона кризата (прва ваква анализа во држа
вата од овој тип), која е во насока на давање 
на предлози и препораки за поддршка и раз
вој на земјоделците чија основна дејност е 
земјоделството. Со поздравен говор се обрати 

и Васко Хаџиевски, претставник на Шведската 
органиација за развој We Effect кој посака ус
пешно одвивање на собранието и им порача 
на земјоделците да се горди на својата орга
низација, која прави вистински напори и ре
зултати за развој на земјоделците и земјодел
ството. Делегатите истакнаа дека се задоволни 
од работата на организација, посебно што се 
покренуваат иницијативи и активности во на
сока на развој и подршки на малите земјодел
ци и се овозможува да се слушне нивниот глас 
од институциите и општеството. Тие посакаа 
до година да се одржи Собранието на НФФ во 
нормални услови со одвивање на непосредна 
и директна комуникација.
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НФФ

одржано годишното собрание на нФФ

обраќање на васка мосјовска, претседателка на нФФ
Почитуванимоиземјоделци,знаетедекаНФФНеУМОРНОРАБОТиЗАЗАСТАПУВАЊеНАСиТеЗеМЈОДеЛЦии

ЖиТеЛиОДРУРАЛНиТеСРеДиНи.Таанашаработанекојјапрепозналијаанализираливрзоснованатоасогордост
можамнасамиотпочетокдаистакнамдеканиекакоорганизацијадобивмеПризнаниеодМЦМСзатранспарентнаорга-
низацијасодобравнатрешнадемократијаиродовапрепознаеност.Тоасамопокажуваколкутрудиработаитранспарент-
ностситениевоорганизацијатазаедносоУПРАВНиОТОДБОРииЗВРШНАТАКАНЦеЛАРиЈА смевложилезаовојуспех.
Личнојас,какопредседателканаНФФодстрананажирикомисијатанаТииТ,добивНаградаWoW задолгогодишната

борбаизастапувањенаправатанамакедонски-
теруралниженииземјоделкиизапридонесво
граѓанскотоопштество воделотнародоватаед-
наквост.Овојуспехјаснесигопрепишувамсамона
себе,тукунаситенасодНФФ,заедносовработени-
теодизвршнатаканцеларија,коиштобезрезервно
работатзадасепроменисостојбатанаруралната
жена.Почитувани,Ковидкризатанаправимногу
променивоначинотнаработењетоиживеењетона
секојчовекитоасегледашеивоземјоделството.Со
брзитеинтервенциикоигинаправивмепрекуУОи
Главнатаканцеларијауспеавмеданејапрекинеме
нашатаработаивовонредниусловинепрекидно
работевмеифункциониравмеилобиравме.



НемадабидемескромнииќекажемедекаПрвиотземјоделскиЗумфорум„Земјо-
делствотоиКоронакризата“,организиранодНФФпоминаодлично.Педесетучесни-
ци,меѓукоинајголембројземјоделкииземјоделцидокрајгипроследијаизлагањата
наговорницитеиактивносевклучијаводискусија штопотврдувадекапотребатаод
понатамошнипреговорииразговориеголема.Нафорумот,коједелодактивностите
напроектот„институционалнаподдршканаНФФ“поддржанодШведскатаоргани-
зацијазаразвојWeEffect,бешепрезентиранаанализата„Земјоделствотоикорона
кризата“подготвенаодБилјанаПетровска–Митревска,иСтеванОрозовиќ.Сопоз-
дравниговорисеобратијаВаскаМојсовска,претседателканаНФФ,ВаскоХаџиев-
ски,претставникодWEEffectипрофд-рВјекославТанасковиќ,деканнаФакултетот
заземјоделскинаукиихрана.

НФФ

обезбеденост со храна и економско зајакнување на најранливите заедници 
во северна македонија
„Пандемијата Ковид-19 има огромно влија-
ниеврзповеќетолуѓевосветот,аособено
врзвеќеранливите групиналуѓекоиима-
ат ограничениможностида создадат прис-
тоен живот за себе и за своите семејства.
Сèуштееранодасепроценатсевкупните
последици од пандемијата, но ќе биде по-
требнопреземањенамногумеркизадасе
намалат нејзините ефекти.Шведска долги
годинисоработувасоWeEffectвоСеверна
Македонија и сметаме дека оваа иниција-
тива е важен одговор за ублажување на
последиците од пандемијата, поврзани со
обезбедностасохранаиекономскотозајак-
нувањенанајранливитекатегорииналуѓе
во СевернаМакедонија, особено оние кои
живеат во руралните средини.Во доменот
на развојот, Шведска останува посветен
партнерналуѓетоодСевернаМакедонија,“
изјавиКристинФорсгренБенгтсон,амбаса-
дорканаКралствотоШведскавоРепублика
СевернаМакедонија.
Сокризатанастанатакакорезултатнапан-
демијата,многусемејстваодруралнитесре-
динисе соочуваат соегзистенцијалнипро-
блеми, малите бизниси имаат потешкотии
воработењето,алуѓетокоивеќеегзистии-
раатнамаргините,сèповеќеосиромашува-
ат. Најголемите проблеми на земјоделците
се нарушените синџири на снабдување и
отсуствотонасезонскиработници.
„Какошто последиците од пандемијата ста-
нуваасèпоочигледни,видливовлијаејќина

егзистенцијата на најранливите заедници
воСевернаМакедонија,сфативмедекаеод
пресудно значење да превземеме конкрет-
ниактивности.Сенадевамдекаовојпроект
ќедонесепозитивнипроменииќеобезбеди
сигурна иднина за земјоделците, особено
заженитеимладитеодруралнитесредини,
како и за маргинализираната ромска за-
едница,“ изјави Анели Леина, регионална
директорка наШведската организација за
развојWeEffect.
СпореданализатанаНФФзаземјоделство-
тоикоронакризата,поддржанаодWeEffect,
овојсекторќесесоочисозголеменанеиз-
весност, зголемена невработеност, ограни-
чена достапност на сезонска работна сила,
нарушувањенасинџиритенаобезбедување
ипристапдохранаиотсуствонадиректни
мерки за поддршка на малите земјоделци
и земјоделки за справување со сиромаш-
тијата. „Овие проблеми ние земјоделците
ги чувствуваме и не сме моќни самите да
сесправимесонив.Прекуовојпроекточе-

куваме дека ќе се направат интервенции
за минимизирање на нарушувањата на
синџирите за обезбедување на  храна во
согласностсопотребитеипредизвицитена
земјоделците,посебнонаженитеимладите
и балансирање на понудата и побарувач-
ката во земјоделството,“ потенцира Васка
Мојсовска,претседателканаНационалната
федерацијанафармери.
„Особеносерадувамштоовојпроект ќени
овозможи, не самодиректно да се справи-
ме со тиепредизвици, тукуи дапонудиме
иновативно и долгорочно решение за еко-
номско зајакнувањена руралните средини
и обезбеденост со храна за ранливото и
маргинализирано население,“ истакна Пе-
тарЃоргиевски,претседателнаМрежатаза
рураленразвојнаСевернаМакедонија.
„Сенадевамедекапостоечкотовисокониво
наисклученостодвработеностнаРомитеќе
бидерешеноиќесепостигненапредокво
вклучувањетоиоспособувањетонамладите
РомииРомкизагенерирањенаприходи.“
КатеринаШојиќ,менаџерканапроектотод
Националниот ромски центар (НРЦ). Про-
ектот „Обезбеденост со храна и економско
зајакнувањевоСевернаМакедонија“имаза
целдагозајакнекапацитетотнаруралните
имаргинализиранитезаедницивоземјава
иќеработинапромовирањенасамоодрж-
ливисистемизаобезбедувањесохрана,кои
ќебидатродовосензитивнииеднакводос-
тапнизасите.

4|МОЈАЗеМЈА

прв земјоделски Зум Форум „Земјоделството и корона кризата“

препораки и предлози на Форумот:
1. Во рамките на дејствувањето на идната Влада клучен 

сектор во јакнење на домашната економија и стопанство 
да е и земјоделството. Посебно внимание да посвети 
на подобрување и одржување на земјоделската инфра
структура во делот на патишта, наводнувањето, одвод
нувањето и справување со климатските промени, како и 
почитување и функционирање на договорното производ
ство согласно Законот за земјоделство и рурален развој.

2. Да се промовираат македонските домашни  земјоделски 
производи  и да продолжи стимулирање на македонски
те граѓани да купуваат домашни производи.

3. Прифаќање на предлогот на НФФ, регистрираните инди
видуални земјоделци чија основна дејност е земјодел
ството да бидат поддржани со соодветни владини мерки  
во насока на нивно јакење.

4. Поголема промоција и имплементација на Правилни
ците  за услови и хигиена за производство и ставање 
во промет на храната од неживотинско и животинско 
потекло наменета за директно снабдување, во гео

графско или економски ограничувања, како општите и 
посебните барања за примена на традиционални методи 
на производство, преработка и дистрибуција на храна со 
традиционални карактеристики и Правилникот за мали 
винарии.

5. Подобрување на економската и социјална положба на 
младите и жените од руралните средини преку креирање 
на мерки за подршка  во насока на нивно економско 
јанење и развој на претприемништво.

6. Креирање на мерки за намалување на одливот на се
зонски работници и поттикнување за поголема работна 
сезонска сила во земјоделството.

7. Поголема соработка од страна на институциите со земјо
делците и научните институции во насока на креирање 
на мерки, стратегии и поддршки за справување на земјо
делството и негово адаптирање  на новото време, кое е 
последица на Корона кризата.



Националнатафедерацијанафармерипрекусвојотпот-
секторски систем ги следи состојбите во лозарскиот
секторивоедноонаштосесогледувакакопроблемсе
откупнитецени, негативното влијаниена климатските

проени, како и застарените системи за наводнување на лозо-
витенасади.

„Со години наназад „смедеревката“ се откупува за  11 денари 
по кг, додека винската сорта „вранец“ 13 денари по кг. Оваа го-
дина како што се појави најави од оделни винарии таа е уште 
пониска,  4-6 ден по кг. Ова создаде голем страв и неизвесност 
кај лозарите.СекојагодинапрекуНФФодделениезалобирање
и застапување правиме пресметка за производната цена на 
грозјето, која излегува дека е 15 ден по кг.Оваагодинаовиеста-
тистичкиподатоцисепотврденииодстрананарелевантниин-
ституции.НабарањенаНационалнатафедерацијанафармери
одземјоделскиот институт е доставена пресметаната единечна 
производна цена на грозјето која изнесува 11 ден по кг, додека 
производната цена на винското грозјето со амортизација (во 
амортизација влегува и работниот труд) изнесува 15 ден по кг.
Соваквитенискиоткупниценисамо се уназадува лозарството, 
кој е еден од значајните сектори во земјоделството, посебно за 
производство на вино кое е извозно орентирано и значајно за 
бДп на државата.“-потенцираВаскаМојсовска,претседателка
наНФФ.СпоредофицијалнитеподатоцинаДржавниотзаводза
статистика(ДЗС),винотоевторнајзначаенизвозенпроизводод
земјоделско-прехранбениотсекторсо учество од 11% во вкуп-
ниот извоз на земјоделско-прехранбени производи. во текот 
на последните  години (2014-2019) во просек се извезуваа око-
лу 100 милиони литри вино со приход од околу 50 милиони eвра 
на годишно ниво.
СпоредофицијалнитеподатоцинаДЗСвоРепубликаСеверна
Македонија има вкупно 180.000 земјоделски стопанства. Од 
нив околу 48.000 земјоделски стопанства поседуваат лозови 
насади. Од површините под лозови насади наменети за произ-
водство на винско грозје 70% се обработуваат од страна на ин-
дивидуални земјоделски стопанства (чија површина се движи 
од 1 – 4 ха) .токму овој податок покажува дека индивидуалните 
земјоделски стопанства се основа за производство на винското 
грозјеизатоатребадасеработизанивенразвојиекономско
јакнење,какоивоспоставувањенавистинскидоговрниодноси
помеѓу винариите и лозарите се со цел лозарството и винар-
ствотодасеразвиваипонатамудабидепрепознатливбрендна
нашатадржава.

„Со години наназад препознатлив 
е трендот на должење и неиспла-
та на винарии кон лозарите. До-
бро познатиот случај со повар-
дарие тоа го потврдува, каде што 
голем дел од лозарите ги немаат 
добиено своите пари за предаде-
но грозје. Најзначајно во целата 
приказна е тоа што лозарството е 
повторно неорганизирано, дури 
стихијно.Онаштозначителносе
смени е дека пораснаа цените
на македонските вина (несомне-
но се зголеми и квалитетот), но
во малопродажба вината се сé
поскапи, а лозарите се посиро-
машни.Од фер економија и задо-
волство на сите во вредносниот 
синџир, преминавме на високи 
трошоци за маркетинг и креи-
рање на приказни од кои никако 
производителите на грозје да 
дојдат до корист.Согодининана-
зад, оваа особено важна гранка,
којаиакоимаогромниможности
останува неорганизирана и во
производствотоивоизвозот.Од
еднастранасеземјоделцитекои
инвестираат во нови површини,

нонивниоттруднеевреднуван.Оддругастранапаксевина-
риитекоисеубеденидекасекојавинаријаепосебнаприказна,
значајноименаглобалниотпазар(иаконајголемделоднашето
виносеуштезавршуванаексјугословенскитепростори)инена-
оѓаатмодалитеткакодаодговоратнапотребитеналозаритесо
целситедагодобијатсвојотделодколачот.Вотаквиуслови,а
посебносегасонастанатакриза,потребноедаселиберализи-
рапристапотнамалитепроизводителидопазарот,асотоада
севлијаенастабилизирањеиредистрибуцијанавредностана
земјоделскиототкупвоцелиотсистем“е еден од заклучоците 
на анализата на Националната федерација на фармери „земјо-
делството и Корона кризата“.
Националнатафедерацијанафармерисогодининаназадбара
дасесоздадатвистинскипартнерскиодносипомеѓулозаритеи
винариитеисогласногоренаведенитеподатоциоткупната цена 
на грозјето треба да изнесува 16 ден по кг за „смедеревка“ и 17 
ден по кг за „вранец“. Функционирање на договорно производ-
ство и реализирање на барањето на НФФ за измени на  законот 
за земјоделство и рурален развој и законот за вино со воведу-
вање на банкарска гаранција, онака како што е уреден откупот 
на тутунот. инспекторатот за земјоделство да врши зачестени 
контроли за време на откупот и министерството за земјодел-
ство и рурален развој да овозможи услови за свикување на 
потсекторската група за вино и грозје која функционира во 
рамките на министерството и согласно законот за земјодел-
ство и рурален развој ја разгледува состојбата во лозарство-
то и престојниот откуп на грозјето.Ова барање е доставено до 
ресорното министерство од страна на НФФ. посебно внимание 
да посвети на подобрување и одржување на земјоделската 
инфраструктура во делот на патишта, наводнувањето, одвод-
нувањето и справување со климатските промени кои посебно 
влијаат на квалитетот на сите земјоделски производи, Според 
Националната федерација на фармери новиот правилник за 
вино и правилникот за куќен праг за продажба на производи 
од неживотинско потекло   се значајни за секторот винарство 
и лозарство, бидејќи со нив се овозможуваат низа поволности 
со коj што се олеснуваат условите за производство на вино на 
малите винарии и на физичките лица производители на вино и 
други производи на грозје како што се маџун, сок и сл,  што е 
тековен тренд во светски рамки, особено во сегментот на про-
дажба  од фарма во насока на диверзификација на понудата на 
пазарот и развој на винскиот и руралниот туризам. 

НФФ

СеПТеМВРи2020|5

нФФ: откупната цена на грозјето треба да изнесува  
16 ден по кг за „смедеревка“ и 17 ден по кг за „вранец“
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НФФ

Едукативни средби „Грижа за лица со  
попреченост“ и „права и социјална  
заштита на лицата со попреченост“

From Disability to FoodAbility дел од конференцијата  
100 години Филозофски факултет

Педесетлицасопопреченостинивниродители/згрижувачи,коиживеат
воруралните средини учествуваанашестинформативнo-едукативни
средбисосемејстваналицасопопреченостна тема “Грижазалица
со попреченост” и “Права и социјална заштита на лицата со попре-

ченост”,организираниодНационалнатафедерацијанафармери.Средбитесе
организираниворамкинапроектотзасоцио-економскозајакнувањеналица
со попреченост од руралните средини “FromDisability to FoodAbility”, поддр-
жанодШведскатаорганизацијазаразвојWeeffectиRadiohjalpen(RadioAid
одШведска).едукативнитесредбибеаодржанина6локацииитоаво:Скопје,
Владевци,Јегуновце,МакедонскиБрод,Зрновци,Лозово.Презентацијатана
информациитенаедукативнитесредбибешереализиранаодпроф.Александра
Каровска-Ристовскаипроф.ОливераРашиќЦаневска,коиседелодексперт-
скиоттимнаинститутотзаспецијалнаедукацијаирехабилитацијаприФило-
зофскиотфакултетвоСкопје,вклученвопроектот.Вопрвиотделнасредбите
сезборувашезабариеритесокоисесоочуваатсемејнитедавателинагрижа,
нивнитепотребикакоиподдршкатакојаимепотребна,какоиулогатанама-
житекакодавателинагрижакојаемногузначајна,посебноворуралнитесре-
динииеодголемапомошзаженитекоивонајголемделгоносаттоваротна
одржувањенацелотосемејствоигрижаоколулицатасопопреченост.Сооглед
нафактотдекасоцијалниотризикедвојнопоголемкајлицатасопопреченост
инивнитесемејства,учесницитевовториотделодсредбитебеаинформирани
заправатаодсистемотзасоцијалназаштита(какоштосемерки,активностии
политики) за спречувањеинадминувањенаосновните социјалниризицина
коиеизложенолицетосопопреченоствотекотнаживотот,занамалувањена
сиромаштијатаисоцијалнатаисклученостизајакнењенанеговиоткапацитет
засопственазаштита.Учесницитебеаинформиранизаправатанапаричнапо-
мошод системот за социјална заштита и условите кои треба да ги исполнат
задаможатдагоостваратправотонасекојвиднапаричнапомош,какоиза
социјалниуслугикоиможатдагикористатлицатасопопреченосткакоштосе
услугинаупатување,информирање,стручнапомошиподдршка.Насредбите
учесницитебеа запознаении сонивнитеправакоипроизлегуваатодКовен-
цијатанаООНзалицатасопопреченост,какоштосеправотонаеднаквимож-
ности, недискриминација и нивно целосно вклучување во сите општествени
сфериодедукација,вработување,спорт,култураиостанато.

На јубилејната конференција по повод 100 годи-
ни од основањето на Филозофскиот факултет во
Скопје сопосебнапанел сесија сепрезентирани
активностите и досегашните резултати постигна-

тиодпроектот „FromDisability toFoodAbility”, имплемен-
тиран од Националната федерација на фармери со под-
дршка наШведската организација за развојWe Effect и
Radiohjаlpen. Како надворешна експертиза на полето на

лицасопопреченоствоовојпроектевклученинститутот
за специјална едукација и рехабилитација приФилозоф-
скиотфакултетвоСкопје. Сопоздравенговорнасесијата
сеобратиСтеванОрозовиќ,извршендиректорнаНФФкој
истакнадекацелтанапроектотедасепоттикне ипомог-
ненасемејстватакоиживеатворуралнисрединиинивни
членови, лицата со попречености да ги развијат свои-
тезнаењаивештини воодноснасвоитеосновниправа,
нивно вклучување во процесите на донесување одлуки,
зајакнувањенамерките заподдршканалокалнонивои
подобрувањенаполитикитенанационалнониво.Ворам-
китенапроектотсемапирани30семејствaвочиисемејни
дворови започнаа да се градат градини или пластеници
за производство на земјоделски производи. Резултатите
и анализите на сесијата беа презентирани од професо-
рите: Наташа Станојковска – Трајковска, Софија Георги-
евска,ОливераРашиќ–Цаневска,АлександраКаровска
Ристовска,РистоПетровод  Филозофскифакултети  Ди-
митарКовачевскиодУниверзитетАмериканколеџ,Скопје.
Националнатафедерацијанафармериимгочеститауште
еднаш големиот јубилеј на најстариот факултет во држа-
вата–Филозофскифакултетиимпосакувадолгогодишен
успехиразвој.
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Што е Заедничката земјоделска политика 
на Европската Унија?

Заедничката земјоделска политика на ЕУ (ЗЗП, англ. Common Agricultural 
Policy, CAP) е партнерство помеѓу земјоделството и општеството и помеѓу 
Европа и нејзините земјоделци. ЗЗП е систем на програми за поддршка на 
приходите, уредување на пазарите на земјоделски и прехранбени 
производи и рурален развој. 
Цели на Заедничката земјоделска политика:
 поддршка на земјоделските производители и нивната продуктивност, 

обезбедувајќи стабилно снабдување со храна по прифатливи цени
 заштита на земјоделските производители во ЕУ, во смисла да заработат 

доволно за пристоен живот
 помош во справувањето со климатските промени и одржливо

управување со природните ресурси
 одржување на руралните области и пејзажи низ ЕУ
 одржување на руралната економија, промовирајќи работни места во 

земјоделството, прехранбената индустрија и придружните сектори
ЗЗП е заедничка политика на сите земји на ЕУ. Со неа се управува и се 
финансира на европско ниво од буџетот на ЕУ.

Краток 
преглед 1

ЗЗП се спроведува преку:

֍ Поддршка на приходот –
Преку мерките за директни 
плаќања се обезбедува стабилност 
на приходот, надомест на 
земјоделците за прифаќање на 
еколошки практики и за создавање 
на јавни добра;

֍ Пазарни мерки - Ова се 
мерки што ЕУ може да ги преземе 
за справување кога пазарот е 
нарушен, како што е ненадеен пад 
на побарувачката како резултат на 
појавување на болести или пад на 
цените како резултат на 
привремено прекумерно 
снабдување на пазарот; и

֍ Мерки за рурален развој -
Овие се национални и регионални 
програми кои одговараат на 
специфичните потреби и 
предизвици со кои се соочуваат 
руралните области.

Општи и специфични цели на ЗЗП

Општи цели на ЗЗП

паметен раст      одржлив раст       раст за сите

одржливо одржливо управување на       рамномерен 
производство      природните ресурси и    територијален

на храна             климатска акција               развој

Специфични цели на ЗЗП

Зголемување на 
приходот на фарма

Зголемување на 
конкурентноста

Јавни добра за 
животната средина

Ублажување и 
прилагодување кон 

климатските промени

Одржување на 
земјоделската 

разноликост низ ЕУ

Исполнување на 
очекувањата на 
потрошувачите

Одржување на 
стабилност на 

пазарите

Поддршка на 
социо-

економскиот
развој на 

руралните 
средини

Поттикнување на 
иновации

Столб I Столб II

Извор: DG Agri, 2016; Matthews et al, 2017.
. 
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Развој на ЗЗП

Историјат на Заедничката земјоделска политика

ЗЗП е еден од темелите на ЕУ. Таа е основана со Римскиот договор, со кој е 
формирана Европската економска заедница. ЗЗП е една од првите интегрирани 
политики на ЕУ со цел обезбедување прифатлива храна за граѓаните на ЕУ и фер 
стандард на живеење на земјоделците. 

По првичното спроведување на ЗЗП во 1962 година и воведувањето на ценовната 
поддршка, фармите во ЕУ станаа попродуктивни. Сепак, како нов предизвик се јавува 
хиперпродукцијата. Наспроти ова, првата голема реформа на ЗЗП е во 1984 година, со 
што се воведуваат бројни мерки за подобро усогласување на производството со 
побарувачката на пазарот (на пр. квоти за ограничување на производството на млеко). 

Во 1992 година, се спроведува втората голема реформа (реформа МекШари, 
именувана по комесарот за земјоделство во тоа време) и се фокусира на постепено 
преминување од пазарната поддршка (како што е поддршка на цените на 
производите) на директни плаќања. Мерките за животната средина прв пат се 
воведени во времето на оваа реформа.

Во 2003 година, новата реформа на ЗЗП воведе „раздвојување“ (англ. decoupling), со 
основна цел да се намали поврзаноста меѓу директните плаќања и производството, 
да се направат мерките на политиките пазарно ориентирани (во согласност со 
договорот со Светската трговска организација) и да се воведат услови за придржување 
кон добрите практики во однос на животната средина и законските барања. Анализата 
на политиките во 2008 година обезбеди договор за постепено укинување на квотите за 
млеко до 2015 година.

Најновата реформа, во 2013 година, имаше за цел да промовира конкурентност, 
одржливи практики, иновации, рурален развој и подобра поврзаност со 
продуктивната употреба на земјиштето. Оваа реформа ја утврдува тековната рамка на 
ЗЗП, за периодот 2014-2020 година. Главната карактеристика на оваа реформа e 
воведување на задолжителна „зелена“ исплата за поголема грижа кон животната 
средина. Зелените мерки опфаќаат 30% од вкупните директни плаќања со што се 
охрабрува употребата на разни практики кои се од корист за животната средина.

Обезбеденост на 
храна Конкурентност

Ефикасност 
на политиките Животна средина и 

општество

Производно врзани 
плаќања

Делумно врзани
плаќања

Производно неврзани 
плаќања

Ценовна
поддршка

Подобрување на 
продуктивноста

Стабилизација на 
пазарите

Прекумерно 
производство

Брзорастечка
потрошувачка

Меѓународни 
триења

Контрола на 
понудата

Ценовни
кратења и 

компензациски
плаќања

Намалување на 
вишоци

Стабилизација 
приходи и буџет

Продлабо-
чување на 
реформите

Рурален   развој

Пазарна насока
Плаќања не-

врзани со п-во
Вкрстена 

сообразност
Потрошувачи

Животна средина
Проширување

Засилување на 
реформата 2003

Млечни квоти

Зелени мерки
Нов распоред на 

целите
Крај производни 

ограничувања
Синџир на храна
Истражувања и 

иновации

Животна сре-
дина и клима

Перформанси

Нов начин на 
Управување

Поедноста-
вување

Рани 
години
(60ти)

Кризни 
години

(70-80ти)

Реформа 
Мек Шери 

(1992)

Агенда 2000
(1999)

Реформа 
Фишлер
(2003)

Здравствен 
преглед 
(2008)

Реформа 
ЗЗП по 2013

Реформа 
ЗЗП по 2020

Одржливост
и кохезија

Извор: DG Agri, 2016; Matthews et al, 2017.
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Финансирање на ЗЗП

Вкупниот буџет на ЕУ е финансиран од земјите-членки врз основа на
нивниот бруто национален приход.
Земјите-членки се одговорни за националното спроведување на ЗЗП.
Тие управуваат со сопствените исплати на корисниците преку
националните платежни агенции. Списокот на корисници се објавува
јавно, според правилата на ЕУ за транспарентност.
ЗЗП сеуште претставува најголем дел од буџетот на ЕУ, но нејзиното
учество нагло се намалува во последните 30 години, со проширувањето
на ЕУ и зголемениот удел на другите политики. Во 1985 година, 73% од
вкупниот буџет беше потрошен на ЗЗП, споредено со 37% во 2017
година.

Главни корисници на вкупните плаќања на ЗЗП се Франција (16,4%),
Шпанија (11,6%) и Германија (11%). Земјите со најголеми економии се и
најголеми нето-придонесувачи – пред сите, Германија, а потоа следат
Велика Британија, Италија и Холандија. Од друга страна, најголеми
нето-корисници на ЗЗП се Полска, Грција, Романија и Шпанија.

Други 
политики

27%

ЗЗП
73%

ЕУ БУЏЕТ 
1985 ГОД.

Други 
политики

63%

ЗЗП
37%

ЕУ БУЏЕТ 
2017 ГОД.

Нето биланс на придонес во ЗЗП (просек 2014-16) во 
милиони евра

• Вкупниот буџет на 
ЗЗП изнесува 
околу 60 
милијарди 
евра на годишно 
ниво.

• Секој жител на ЕУ, 
ЗЗП го чини околу 
30 евро центи 
(20 денари) на 
ден. 

• Нашата 
земјоделска 
политика го чини 
секој жител околу 
8 денари на 
ден. 

Извор: European Commission, 2019.
. 

Извор: PBO, 2018.
. 
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Придобивки од ЗЗП

ЗЗП има значителен економски и општествен 
придонес. ЗЗП ги дефинира условите што им 
овозможуваат на земјоделците да придонесат кон 
општеството на следниве начини:

֍ Произвoдство на храна
ЕУ има околу 11 милиони фарми и 22 милиони луѓе 
кои редовно работат во секторот (односно двојно 
повеќе со сите учесници од синџирот на 
производство и продажба на храна). Тие 
обезбедуваат огромни количества на разновидна, 
достапна, безбедна и квалитетна храна. Земјите од 
ЕУ се познати низ целиот свет по својата храна и 
кулинарски традиции и се едни од водечките 
светски производители и нето-извозници на 
земјоделско-прехранбени производи. 

֍ Развој на руралните заедници
Во селата и руралните средини, многу работни 
места се поврзани со земјоделството. Од една 
страна, на земјоделците им е потребна 
механизација, објекти, гориво, ѓубрива, 
ветеринарни услуги и многу други инпути кои ги 
доставуваат добавувачите. Од друга страна, други 
се вклучени во подготовка, преработка, пакување, 
складирање, транспорт и малопродажба на храна. 
Сите поврзани сектори со земјоделството и храната 
заедно обезбедуваат скоро 44 милиони работни 
места во ЕУ. За да работат ефикасно и да останат 
современи и продуктивни, на земјоделците и сите 
останати учесници во секторот, потребен им е 
пристап до најновите информации во однос на разни 
прашања поврзани со земјоделските практики, 
технологии на производство и развој на пазарот.  
ЗЗП придонесува и кон подобрени интернет услуги и 
инфраструктура во руралните средини.

֍ Еколошки одржливо земјоделство
Земјоделците имаат двоен предизвик - да 
произведуваат храна, додека истовремено ја 
заштитуваат природата и биолошката разновидност. 
Одржливото користење на природните ресурси е 
суштинско за производството на храна и квалитетот 
на живот - денес, утре и за идните генерации.

• Пазарот на ЕУ има 500 
милиони потрошувачи.

• Околу 55% од жителите на 
ЕУ живеат во руралните 
средини.

• Во ЕУ има 11 милиони 
земјоделски стопанства, од 
кои две третини со големина 
помала од 5 ха.

• Бројот на фарми во ЕУ е во 
постојан пад, но количината на 
земјиште што се користи за 
производство останува стабилна.

• Фармите во ЕУ користат 173 
милиони хектари 
земјоделско земјиште, 39% 
од вкупната површина на ЕУ.

Документот е изработен од Александра Мартиновска Стојческа во 
соработка со Драги Димитриевски и Ана Котевска (ФЗНХ-УКИМ), во рамки 
на проектот „Институционална поддршка на НФФ“ имплементиран од 
Националната федерација на фармери. Документот е целосно 
финансиран од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка 
(СИДА) и Шведската организација за развој We Effect. СИДА и WE Effect не 
се одговорни за презентираното мислење во публикацијата. Авторите се 
одговорни за содржината.

ЗЗП и животната средина
Од една страна, земјоделството е 
сектор кој е најмногу изложен на 
климатските промени, бидејќи, 
особено растителното производство, 
директно зависи од околината и 
временските услови. Од друга страна, 
зголемувањето на земјоделското 
производство создава дополнителни 
емисии на стакленички гасови, кои се 
клучен двигател на климатските 
промени. Последниве три декади, 
ЗЗП стимулира поодржливо
земјоделство и управување со 
природните ресурси. Една од 
најголемите заложби за животната 
средина беше реформата на ЗЗП во 
2013 година. „Зелените мерки“ 
(англ. greening), имаат за цел 
системот на директни плаќања да 
биде поеколошки, со условување 
поддршка за почитување на 
еколошките стандарди. Овие мерки 
сочинуваат 30% од буџетите за 
директни плаќања на секоја ЕУ-земја.
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Акотемелотнавашатакуќае
изграден со недостаток на
внимание, од ефтини мате-
ријали без стручно знаење,

живототгопоминуватеворешавање
нанедостатоцивоградбата.Слично
еизаодгледувањетонакрави,каде
телињатасеосноватанавашатаде-
ловна активност. Телињата се ин-
вестиција за иднината, бидејќи тие
ќезапочнатдагигенерираатвашите
приходи за неколку години од мо-
ментоткогасераѓаат.Сепак, којае
цената на инвестицијата? За среќа,
доброодгледувањена телињабара
минимум, или никаква финансиска
инвестиција,апотребноесамовни-
мание, трпеливост и разбирање од
странаназемјоделците.

Секој добар одгледувач знае,
дека за да имате силно и здраво
теле, треба да ги започнете подго-
товките навреме. Стелните крави
требадаимаатнајмалку45денасув
период, со достапна свежа вода и
квалитетнасточнахрана.Какоможе
даочекуватездравоиенергичнопо-
томство од крава, која нема добар
третман? Соодветното управување
восувиотпериоднесамоштоќере-
зултира со здрави телиња, туку ќе
придонесе и за оптимален почеток
налактацијата,аистотакапозитив-
новлијаенаквалитетотиколичина-
танаколострумот.

Сметувачкиотпросторзателиња-
таеистотакаглавенфакторвонивни-
отживот,бидејќитоаеоколинатасо
која тие прво стапуваат во контакт.
Општоземено,овојпросторимадве
важниулоги:дасеобезбедихигиен-
скасрединаисоодветнозасолниште
за новороденчето. Редовното чис-
тењеисушењетонапомеѓуносењето
новподмладокеособеноважнозада
сенамалипренесувањетонаболести.

Обезбедување соодветни количини
сува простирка помага да се зашти-
татновороденитетелињаодстудена
клима,затоасепрепорачувадасеко-
ристисламакакопростиркадоколку
еможно.истотака,сосламатаможе-
теда гоисчиститеиисушитетелето
по отелувањето, што е исто така ко-
риснапрактика,особенозавремена
зимскототелење.

Доколку се случи отелување на
терен, обидете се да најдете добро
одржуванотревнопасиштекоенее
контаминираносоѓубре.Акоемож-
но,калтатребадасеизбегнепосе-
којацена.истотака,одефтинимате-
ријалиможетеданаправитеогради
задагиодделитестелнитејуниции
кравите од остатокот од стадото, за
да им овозможите соодветно хра-
нењеидагонамалитестресот.Ова
еособеноважновослучајкогастел-
ните јунцибиималепомалпристап
до сточна храна од возрасните кра-
ви, како резултат на хиерархискиот
статусвостадото.

едендобарземјоделецистотака
знае дека колострумот игра клучна
улога во преживувањето на телето.
Колострумот е млекото, кое се про-
изведува во првите неколку дена
после отелувањето. Колострумот
содржи важни хранливи материи,
фактори на раст и т.н. имуноглобу-
лини или антитела, што влијае на
имунолошкиот систем на новороде-
ните.Сопомошнаовиесупстанции,
новородените телиња можат да би-
дат поотпорни на болести. Овие се
всушноствојнициодпрвитередови
штотелотогикористизаборбапро-
тивболестипредизвиканиодбакте-
рии и вируси. За да се зголеми не-
говиот ефект, се препорачува да се
дадатнајмалку4литриколострумна
новороденототелевопрвите2часа
потелењето.Вослучајдасепроиз-
ведеповеќеколострум,отколкушто
е потребно, добра практика е да се
замрзне преостанатиот колострум.
Зачуваниотколострумможедадојде
при рака подоцна, ако не се произ-
ведедоволноколострум,иливослу-

добритЕ практики во 
одГлЕдувањЕ на тЕлињата 
можЕ да Го ЗГолЕмат 
вашЕто проиЗводство
пишува  тибор шуч
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еден од најголемите непријатели на молзните крави е
маститис, што претставува воспаление на вимето на
кравата.Тоаенајчестатаболесткојаскапогичинифар-
мерите, бидејќи предизвикува директни економски за-

губи преку намаленпринос намлеко, зголемени ветеринарни
трошоциилекови,додекаабнормалнотомлекоилимлекотоза-
гаденосоантибиотицинеможедасепродава.Вонекоислучаи,
дуриизаболенатакраватребадасепродадезамесоакомасти-
тисотстанехроничнозаболувањекајживотното.

истокакоикајповеќетоболести,најдобротонештоштотре-
баданаправитееда јапревениратеиранода јаоткриетебо-
леста.Најчеститесимптоминамаститиссеотокнавиметоицр-
венило,штолесноможедасезабележизавременамолзењето.
Оддругастрана,имаслучаи,когаинфекцијатаеневидливасо
голооко.Овиеслучаи,таканареченитесуб-клиничкиинфекции
намаститис,предизвикуваатистипроблеминафармата.Одли-
ченметод,задасеидентификуваатовиеслучаи,едасекористи
Калифорнискиотмаститистест,којможедасеизвршизавреме
напрвотоодмолзување.Приличноелеснода сеизвршиовој
тестнаредовнаоснова,освентоа,потребнавиесамолопатка
сочетирипреградииспецијаленреагенс,додекарезултатитесе
брзииприличносигурни.

Превенцијатанаболестаеисто такадоставажна.Но,што
можедапредизвикамаститис?Покрајнеколкуслучаи,мастити-
сотепредизвиканодмикробикоивлеглевоканалотнабоската.
Задагоизбегнететоа,морадагинамалитееколошкитепато-
гени вошталата со одржување на свежи, чисти постелки без
ѓубриво,додекапревенцијатаистотакабарадасеизбегнатне-
соодветнитепрактикинамолзење,коиможатдапредизвикаат
ширењеназаразнимикроби.

Секогашобидувајтеседагимолзетевашитекравивоисти
дватерминиодденот.Кравитесакаатдаимаатдневенраспоред,
атоапомагадасенамалистресот,штоможедаиманегативен
ефектврзмолзењето.Секогашобидувајтеседасеоднесувате
мирно околу кравите и обидете се да го намалите изворот на
стрес,какокучињаилиновилуѓезавременамолзењето.Акое
можно,можетедаслушатерадио,штонесамоштовипомагада
работите,ноистотакагонамалувастресотнакравитепредиз-
виканодгласнииненадејнизвуци,какоштоелаењенакучиња,
илизвукотнагласниоттракторнавашиотсосед.

Задагонамалитеширењетонамаститисот,создадетеред
вомолзењето.Секогашмолзетегипрвоздравитекрави,апотоа
ониекравикоиимаатсомнителенздравственстатус(каконово
купенитекравиилиониекоиималенекаковлекарскитретман).
Кравите кои имаат хрониченмаститис, треба да се молзат на
крај. Во случај да имате болна крава, која има здравствени
ефекти предизвикани од заразен патоген, секогашмолзете ја
последна.

Започнетесомолзењесочистиидезинфициранираце.Ако
еможно,обидетеседакориститегумениракавицииобидетесе
дагидезинфициратерацетечестозавременамолзењето.От-
какорацетевисечисти,задолжителноедагиотстранитесите
нечистотиииизметодвиметонакраватаидаизвршитесанита-
цијанабоскитепредмолзење.Овасенарекуваподготовкапред
молзење.Користењето самовода за чистењена боскитене е
доволно,бидејќикакоселизгааткапкитевода,такаивалканата
иконтаминиранатаводаќеостанетокмунаотворитенабоските.
Секогаш користете хемикалии за санитација и одделни харти-
еникрпизасекојакраваицелосносушетегибоскитесонив!
Откако ќе ги дезинфицирате боските, направете одмолзување
одситечетвртининавимето.Оваапрактиказначиодмолзување
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чајнасмртнакраватазавремеилинепосредно
послеотелувањето.

Штом успеавте да добиете силнo и здравo
теле од вашите крави, треба да се осигурате
декатиесенаместокадештоможатдарастати
да добијат тежина до нивниот потенцијал. Ста-
ратаизрекаважиовде:„Окотонагосподаротго
храни неговиот добиток“. Со поголемо внима-
ниеможетедавоочитепроблемикоивлијаатна
растот на вашитеживотни: несоодветна венти-
лација,постелнинанатопенавоуринакојапро-
изведуваамонијак.Привлезвошталатаможете
да го осетите непријатниотмирис на амонијак.
Обидете се да создадете средина, каде кожата
на вашите животни се суви, вентилацијата до-
зволувавоздухотдасепромени,нообидетесе
даизбегнетесиленпровев.Постоилесенначин,
дасепроверисувостанаѓубривото:акоклекне-
тенаколена,аколенотовисенавлажни,треба
дајапроменитепростирката,илидаобезбедите
повеќеслама.

Со редовниот преглед на простирката може
да забележите знаци на болести. Колку порано
откриетедијареја, толкуповеќешансиимате за
лекување на телето. Во случај вашето теле да
несекренебрзокогаќесеприближитедонего,
имазаобленгрб,мувисиглавата,гиширинозе-
те,акокрвавиилиимасветлосивифекалиикои
се приметливи на постелката веднаш контакти-
рајтеговашиответеринар.Допристигнувањето
наветеринарот,обезбедетедоволноводасодо-
барквалитетнавашетотелеиобидетеседаго
идентификуватеизворотнаовиепромени.Дија-
реатаможедабидеоддвавида:предизвикана
од инфекција или од добиточна храна. Додека
дијарејатапредизвиканаоддобиточнахранаоб-
ичноселекувасамаинеесмртоносна,требада
сесфатисериозно,бидејќиможедасоздадесо-
одветниусловизапатогени.инфективнатадија-
рејаепредизвиканаодбактериииливируси,што
можедабидерезултатнанедоволночистењеи
лошисанитарнипрактики.имајтенаумсекогаш
дајачиститеживотнатасрединанателето,даго
намалите контактот со постарите животни, а во
случајдазабележитекаквибилознацинаболе-
сти,веднашодделетеги.

Добротоодгледувањенателињанеелесна
задача,особенобарамногувреме,трпеливости
напор.Но,откакоќевоспоставитееднадневна
рутиназапроверканавашиотдобитокидобро
управувањесоколострумот,вашитеживотниќе
венаградатсоподобриипосилниперформанси,
додекаценатанаветеринарнитеуслугиќесена-
мали.и,штоможедабидеподоброодсреќнии
продуктивникравизаеденземјоделец?

тибор шуч
Консултантзапроизводствонадобиток
РегионалнаканцеларијанаФАОзаевропаи
ЦентралнаАзија
Заповеќеинформации,контактирајте:
Tibor.Szucs@fao.org
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неколкупатинатемнапластичнаповршина.Оваедобар
начинзаоткривањенаранитезнацинамаститис,додека
бактериитеможатдасеизмолзатодканалитенабоската.
Акозабележитезгрутчувањеилиситнипарчињавомле-
кото,тоаможедабидепоказателзамаститис.

Подготовка на боските пред-молзење и претпазли-
востзавременаодмолзувањетоимадвоенефект.Гости-
мулиравимето,шторезултирасоподоброослободување
намлеко.Несамоштоможетедајанамалитепојаватана
маститис,тукуивашитекравиќенапредуваатподобро!

Дезинфекцијанабоскитепослемолзењеевообича-
ена практика во секторот млекарство. Хемикалиите не
самоштогидезинфицираатбоскитепомолзењето,туку
создаваат и слој на површината на боската, кој делува
какобариераигиспречувапатогенитемикроорганизми
дагоинфицираатвимето.Серазбира,овиесредстваза
дезинфекцијачинатпари.Но,секогашимајтенаумдека
овиесредствазадезинфекцијасепоевтини,отколкуеко-
номската загуба предизвикана од намалените
количининамлекоилиодценатанаветеринар-
нитеуслугиилилекови.

Завременамолзењето,каналотнабоската
сешири.Потребноенекоевремепомолзењето,
додекадасевративопрвобитнаташирина.Овој
отворен период е одлична можност микробите
дагозаразатвимето.Можедабидекорисно,да
сехранатживотнитепомолзењето,бидејќидо-
декајадат,кравитестојат,паштетнитепатогени
вопостелката ќе бидат подалеку од виметодо-
декаканалитенабоскитенесезатворат.

Требадапосветитеособеновниманиенане-
коифактори,вослучајдакориститемашиниза
молзење.Облогиицевкисесметаатзапотрош-
ниделови,коитребаредовнодасезаменуваат
задасеодржиконтинуираноработењебезпро-
блеми.Вослучајовиеделовиданесезаменат
вопотребнитеинтервали, илиаконе се корис-
татсоодветнидетергентизачистење,наповршинатана
гуменитеделовисепојавуваатмалидупкиипукнатини.
Овие пукнатини се одлична подлога заширење нами-
кроорганизмите,предизвикувајќимаститис,додекапак
е прашање на време кога овие делови ќе се расипат
илискршат,што јанамалуваефикасностанаопремата.
Покрајтоа,колкусепостариоблогите,толкуепомалаза-
тегнатосташтоможедарезултиравопобавноинецелос-
ноизмолзување.

Соодносотнапулсирањееваженфакторзавремена
молзењето.Може да биде поефективно да се користат
повисоки стапки на пулсирање (75:25 и 70:30) наместо
стандардните (65:35), бидејќиповисоките стапкиможат

дагозголематмаксимумотипросечниотпротокнамле-
ко,какоизначителнодагонамалатвреметонаработа
намашината.Оддругастрана,одреденистудиипокажаа
декаваквитестапкинапулсирањеможатдапредизви-
каатпрекумерноизмолзување,штоможедадоведедо
лоша состојба на боските и зголеменброј на соматски
клетки на млекото, што е индикатор за маститис. Ова
особеноќесеслучинапреднитебоски,бидејќи тиесе
празнатпобрзо,отколкузадните.Внимавајтенацрвени-
тепрстениоколубоскитепомолзењетоиимајтенаум:
добритеработидоаѓааткајониекоичекаат!

Совоспоставувањедобрарутинанамолзење,може-
телеснодагинамалитеслучаитенамаститиснаваша-
тафарма.Акопосветитепосебновниманиенадеталите,
можете рано да го забележите и третирате маститисот,
што ќе биде корисно за вашиот џеб. Разбирањето на
природатанафакторитештојапредизвикуваатболеста,
можедавипомогнедаиматездравиипродуктивникра-

винавашатафарма.Затоа,консултацијасоветеринарна
лабораторијазаоткривањенаовиефакториможедави
помогнеистотакадагиутврдитеточнитеаспектисокои
требадасесправите,напримердалиевопрашањеру-
тинатанамолзењеилиоколината(простирката)каделе-
жаткравите.Оттука,секогашкогаеможно,користетеги
услугитенавашатанајблискаветеринарналабораторија,
какоинаветеринаритекоигипосетуваатвашитефарми.

тибор шуч
Консултантзапроизводствонадобиток
РегионалнаканцеларијанаФАОзаевропаиЦентрална
Азија
Заповеќеинформации,контактирајте:
Tibor.Szucs@fao.org
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Боранијата(Phaseolus vulgaris L. )еиствидсогравот,
норазликитесеводваправцинаселекцијата:бо-
таничкозрелозрнокајгравотитехнолошкизрела
мешункакајборанијата.Боранијатаводипотекло

одЈужнаАмерика,одкадеШпанцитејаимаатпренесено
низцелаевропа.Боранијатаеедногодишнорастениеи
претставува градинарска култура. Во исхраната се упо-
требувавосвежасостојба,каковаривоилинаразлични
начинипреработенаипретставуваеднаоднајзначајните
суровини во преработувачката индустрија. Нејзините ле-
ковитисвојствапроизлегуваатодбогатствотонацелулоза,
наоѓаприменавоисхранатанадијабетичари,апомагаи
кајзаболувањанабубрези,бешикаиартеросклероза.

услови за успевање 
Боранијата е растение на топли подрачја, па затоа има
зголеменипотребизатоплина.Семетоникненатемпера-
тураод10до120С,нотогашникнувањетоемногуспоро.
Оптимална температура за никнување е околу 220С. За
развојнавегетативниоргани(доформирањенацветови)
потребнаетемператураод18до200С,азаформирањена
генеративниорганиод22до250С.

Младите растенија угинуваат на слабмраз од -0,50С,
додека некои сорти може успешно да поднесат темпе-
ратураод-30С.Ратенијатаодборанијасенајосетливина
нискитемпературивофазанацветање.Притемпература
над350Сипод60Сборанијатагиотфрлацветовите.Под
влијаниенависокитемпературиинамаленавлажностна
воздухотдоаѓадомасовноопаѓањенацветовите.Пријаки
температурнипроменивотекотнаденотиноќта,посебно
вофазанацветање,боранијатагонамалуваформирањето
наплодови.

Боранијатаимаголемипотребизасветлинавопрвите
фази на пораст, кога засенчувањето доведува до издол-
жувањенарастенијата.Вофазатанацветањеиплодоно-
сењеинтензивнотоосветлување,соповисокарелативна
влажностнавоздухотвлијаепозитивнонаквалитетотна
мешунките.Листовитеможедајаменуваатположбатаво
зависностодинтензитетотнаосветлување.Припомалку
сончевиденови,наутроилинавечерлистовитесецелосно
свртенинакајсонцетозаподоброискористувањенасон-
чевите зраци. При сончево време напладне кога интен-
зитетотнасветлинатаенајсиленлистовитесепоставени
такадасончевитезраципаѓаатпаралелносоповршината
налистот.Некоисортисовисокостеблосетолерантнина
недостатокнасветлинаизатоауспешносеодгледуваатво
здруженпосевсопченката.

Спореддолжинатанаденотборанијатаерастениена
кратокден,ноденеспостојатсортикоисеиндиферентни
надолжинатанаденот.Сортитекоисеодгледувааткајнас
се претежно на краток ден и затоа најдобро се одгледу-
ваатнапролетилиесен.Меѓутоа, гравотинекои сорти
наборанијауспешносеодгледуваатикакомеѓупосевсо
пченката.

Боранијатаимаумеренипотребизавлажност,нодо-
брореагираназаливање,посебновофазатанацветањеи
образувањенамешунките.Растенијатаможедаподнесат
краткотрајнасуша,нонеивоздушнасушапосебнозавре-
менацветањето.Оптималнавлажностнапочватаеоколу
60до70%ПВК,авлажностанавоздухотод80до90%.Ви-
шокотнавлагавопочватаивоздухотвлијаатнапродол-
жувањенавегетацијата.Привисокавлажностнавоздухот
ивисокитемпературирастенијатагиотфрлаатцветовите
истануваатосетливинаболести.

Боранијатавоодноснадругитемeшункиимазголеме-
нибарањакогастанувазборзаплодностанапочвата.Не
поднесувапремногутешки,нипремногулеснипочви,како
нипочвинакоиводатасезадржуваилиместакадешто
еприсутновисоконивонапотпочвениводи.Боранијата
најдоброуспеванаалувијалнипочвисорастреситаструк-
тура која е добро снабдена со калциум (Ca). За одгледу-
вањенајдоброодговараатпочвисонеутралнареакција.

плодоред
Боранијата доаѓа на третоместо во плодоредот. Се про-
изведувасамонапочвинакоивопретходнитетригодини
не се одгледувале легуминози (соја, детелина, луцерка)
коиседомаќининамногупатогенигабнизаболувањачие
присустводоведувадоболестинакоренотодборанијата.
истотака,требадасеизбегнуваодгледувањенасалата,
компир,домат,зелковиитиквеникултурипредилипосле
боранијатазадасенамалиприсуствотонаSclerotiniaво

граДиНарСтвО
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почвата. Одгледувањето на житни култури или пченка
во текотнанеколку години гонамалуваприсуствотона
Sclerotinia. Како преткултура за боранијата треба да се
избегнуваат покрај мешунки и зелкови култури поради
присуствотона Xanthomonas campestris.Боранијатанај-
добро успева после коренови и луковичести зеленчуци
илипослестрнижита.Каковторакултура,боранијатанај-
честосесеепослеранкомпир,алабаш(келераба),салата,
спанаќиранистрнижита.

обработка на почвата
Возависностодвреметонапроизводствосеизведуваи
обработканапочвата.Запролетнасеидбаобработкатана
почватасеизведуванаесен,надлабочинаодоколу25
cm,додеканапролетсепрактикувапредсеидбенаподго-
товканапочвата.Залетнопроизводствокогаборанијата
евторакултура,обработкатасеизведувапослезавршу-
вањетонапретходнотопроизводство(пр.младкомпир).

сеидба
Боранијатасепроизведувасодиректнасеидба,итоа,во
дваосновнирока:редовна(пролетна)сеидбаилетна(по-
стрна)сеидба.Запотребитенаиндустрискатапреработка,
сеприменувароковасеидбавоповеќенаврати(ипролетна
илетна),соцелдасеобезбедиштоеможноподолгпериод
наберба,односносукцесивнопристигнување.Заодреду-
вањенавреметонасеидбатаибербата,секористиметодот
натоплотниединици(збирнасреднодневнитетемперату-
ринамалениза100Содникнењедобербанамешунките).

Кај редовното пролетно производство со сеидба се
започнувакогапочватаќесезагреена10-120С,а тоае
најчесто околу 20ти април. Следните рокови се опреде-
луваатспоредметодотнатоплотниединициилиспоред
методот„сеидбапосленикнување“.Вториотметодсеиз-
ведуватакаштосеидбатавосекојнареденроксеврши
поникнувањетоодпретходниотрок,сèдокрајотнамај.

Летнатасеидбазапочнувана25јуниитраедо15јули
со краток временскипериодмеѓу поединитерокови, со
огледдеканикнењетовоовојпериодемногубрзо.

Во услови на наводнување, за обезбедување на не-
прекинатаберба,боранијатасесеенасекои7-10денаод
крајотнааприлдо10-15јули.Безнаводнување,ваквата
сеидба е ризична затоашто растенијата од јунската се-
идба (помеѓу5и25 јуни),порадивисокитетемператури
во јулииавгустинискатарелативнавлага,масовно ги
отфрлаатцветовите.

Сеидбатаенарастојание50х4-5cm,соштосеобез-
бедувасклопод40-50растенија/m2.Затакватасеидбае
потребно100-150kg/haсеме.Длабочинатанасеидбана
леснипочвие5-7cm,анапотешки3-4cm.

берба 
На поголеми површини и за индустриска преработка
бербатана боранијата е еднократнаимеханизирана со
специјалникомбајничијучинокизнесува3-7ha/ден.При-
носотнаборанијавозависностодсортатаиначинотна
берба,изнесува8-20t/ha.

Технолошкатазрелостнамешункатаможедасеопре-
делисо:
l	физичка метода, со помош на тендерометри и

текстурометри;
l	хемискаметодаврзбазанасодржинанабелкови-

ни,воалкохолнерастворливиматерии(АНМ);
l			морфолошкаметода,врзоснованаголеминатана

зрнатаимешунката.

Најчестовопрактикататехнолошкатазрелостсеутвр-
дуваапроксимативно,врзоснованаизгледоти големи-
натанамешунката.

Притоакакодобарпоказателможедасеземеголеми-
натаназрнотовомешунката,којавооптималназрелост
требадаимаголеминаназрнопченица.

СодржинатанаАНМ(воалкохолнерастворливимате-
рии)завременатехнолошкатазрелосттребадаизнесува
4-15%.

Должинатанатраењенатехнолошкатазрелостераз-
личнавозависностодсортата,ауштеповеќеодклимат-
скитеуслови,новопросекизнесува4-7дена.

Чување 
Чувањетонаборанијатаеограничено,бидејќибрзогуби
водаиимависокинтензитетнадишење.Оптималнатем-
пературазачувањенаборанијатае5до7.5°C,арелатив-
навлажностод95до100%.Воваквиусловиборанијатаго
зачувуваквалитетотза8до12денови.Натемператураод
7до10°C,боранијатасечува7до10дена,ана15°Cсамо
3до4дена.Загубатанаводаенајчестпроблемзавреме
начувањетонаборанијата.Поинтензивнаекајмладите
мешункикоисесобранипредтехнолошкатазрелост.При
загубавомасаод5%мешункитеовенуваатиомекнуваат,
азагубатанамасаод10до12%доведувадогубењена
пазарнатавредност.

интензитетотнадишењенамешункитеемногувисок.
Боранијатаемногуостеливанаприсуствонаетилен,така
штоконцентрацијаодоколу0.1ppmјанамалувадолжи-
натаначувањеза30до50%натемператураод5°C.

Контролиранатаатмосферапозитивновлијаеназачу-
вувањенабојатаи квалитетотнамешунките. Така, кон-
центрацијатанакислородоттребадаседвижиод2до5%,
аконцентрацијатанаСО2помеѓу3-10%.

Когамешункитеодборанијасечуваатна температу-
рапод5оСсејавувааттипичнисимптоминаповредаод
нискитемператури.Осетливостанаваковвиднаповре-
ди е поврзано со сортната специфичност. Оштетување
одизмрзнувањесејавувавеќенатемператураод-0.5°C.
Најважнибилестизавременачувањетонаборанијатасе 
Sclerotinia, Botrytis, Rhizooctonia и Pythium.Брзотонама-
лувањена температурата јаодложуваможностазапоја-
ванаболести.Развојотнаболестисеуспорувасоблаго
намалување на релативната влажност (на околу 90%) и
чувањенапрепорачанатемпература.
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ЗEмјодЕлски активности и прЕдиЗвици
пишува: искра Коровешовска

НаСЛОвНа СтОриЈа Лето во руралните средини во вонредни услови

Летотоееднаодсезонитекога
наполињатаинивитеземјо-
делците минуваат најмногу
време.Вонреднатаситуација

и светската пандемија ги изместија
рамките,ноземјоделцитенемаатал-
тернатива: земјата мора да се обра-
ботува,плодовитенеможатдачекаат.
За28-годишниотполјоделецДаниел
Митиќ, кој живее и работи во село
иванковци деновите во јули месец
почнуваа уштево 5 часот, а завршу-
ваанајраново 21.Неговиотпример
емотивацијазамладитедеказемјо-
делството е профитабилна гранка и
треба да е меѓу основните дејности
вокоитребадасевложувадржавна
енергија задафункционираида се
развива.има130хектариземја,жит-
ни полиња и лозје во местото каде
живее.

-Работамзаедносочи-
чко ми, откако татко
ми почина. Некогаш
работимеидополноќ
и повеќе. едниот ора,
другиотдежура,зане
дајБоже-данесеслу-
чипожар,падасеза-
палижитото.Јасимам
3тракториичичкоми
три.Мачное,особено
сегакогаепериодна
жетва, но ако треба
на колена ќе лазам,
но Македонија не ја
напуштам и моето
земјиште-, вели Ми-
тиќ.Неразмислуваза

заминувањеодземјата,иакомнозин-
ствотооднеговитешколскидругари
отишле во западните земји. Според
Даниелнедостигаволја кајмладите
за да се занимаваат со руралнидеј-
ности,анеопходнаеипомошоддр-
жавата.

-Државата треба да интервенира во
враќање на младите во руралните
средини. Ни треба помош од држа-
вата да не се прават манипулации
завременаоткупите,ценитеморада
бидат повисоки, еве конкретно кај
пченицата и грозјето производната
цена е пониска од продажната. Во
делот на пченицата мора да имаме
минамалнаценаод12денпокг-вели
Митиќ.

Сепак откажување
нема, неговата земја
е негова професија.
исто како и за 43-го-
дишниот ДеанФилов,
кој заедно со сопруга-
та, 36-годишната ели-
забета и трите деца
- едно на 14 години и
две на осум годишна
возраст, секојдневи-
ето го посветуваат на
нивните градинарски
култури во валандов-
ско Јосифово. Одгле-
дуваат зелка, прокељ,
јаболка, диња, пчен-
ка- шеќерац и други
градинарски култури.  Плодовите
им носат заработувачка, вели Деан,
иакосоковид–кризатаработитесе
променија,сепакнесеоткажуваати
сеупорнидапроизведатипродадат
штоповеќе.

-Лани направивме ладилник и до-
броешто гоимаме.Сега со корона
пандемијата се покажа дека после
бербата и пакувањето продажбата
неодикакоштоодело, тукусеена-
маленоинесепродавалесно.Затоа
опцијатаедасечуваатплодовитево
ладилницизадаможеданескапаат
идасепродадатидоеденмесец.Тоа
енашатаборба,вакасамисебориме
и акоменеме прашате не треба да
имасубвенции,велиДеан.

Тој смета дека „ситните пари поде-
лени секому од државата не значат
помош,отиназемјоделецотмуенео-
пходнадругвиднафинансискаинек-
ција“.

-Поранозелкатаодешепо12денари
и нагоре, а сега падна на 6 денари
по кило. Во ваква ситуација му тре-
бапомошназемјоделецот,анекога
има пари. Предлагам да се укинат
ситесубвенцииикоганавистинаима
потребадаму сепомогненанекого
–тогаш,аконемутребапомош-зна-
чи сам ќе си сработи-, смета Деан.
Додавадеканеетешконадлежните
даунифицираатправилодекаакона
пример на лозарите, градинари или
други не им се продаваат плодови-
те – треба да има минимална цена
и тука државата ќе интервенира со

субвенции, а ако им
сепродава  потааили
над одредената цена
тогаш субвенции не
имтребаат.

Деаннеманамерада
ставикрајнаоваане-
гова егзистенцијална
определба.

„Тикви сади бостан
бери“естаратататко-
вареченица,тојбеше
еден од првите бос-
танџии во крајот-, се
присетуваДеан.

најактивни сега се лозарите, 
квалитетно грозје - а цената за 
никаде

Успесите се чинат безграничнии за
26-годишниот Дарко илиев од не-
готински Долни Дисан, наскоро ма-
гистернаФакултетотзаземјоделски
наукинаштипскиот универзитет, на
темабиостимулаториволозарството.
„Тиквешијатаепознатапораскошни-
телозја,ноимногубројни,затоаева-
жнодасебидеупорен,издржлив,да
јасакашземјата,дасеедуцирашза
даистраешидаодишнапред“,вели
илиев.

Се работи сам, од лозје до админи-
стративни работи како што се апли-
цирањата за субвенции, на пример.
Му помага мајка му. има околу 3,5
хектари земја, а само за време на
бербатанајмувасезонскиработници.

Одгледува трпезно грозје, смедерев-
ка,вранец,кардинал.Од2012година
сериозноепосветеннаовааработа.
Успеалдадобиеподдршкаодмерка-
тадо10илјадиевразамладифарме-
ри.Сепак,откупнатаценанагрозјето
во моментот е една од најголемите
маки. „Откупната цена на винското
грозјеекатастрофална.Закилограм
смедеревкасенудатедвај11денари,
додека за вранец 13, а оваа година
спореднајавитеценатаеуштепони-
ска4-6денпокг.Потребнаепоголе-
мапомошзамалитепроизводители,
сега „медот“ оди кај големите вина-
рии – тие се недостижна конкурен-
ција Замислете, колку за споредба



воЦрнаГораце-
ната е 60 центи,
Србија од 50 до
60центи,кајнас
еодвај20.Зада
има рентабил-
но и одржливо
лозарство во
Македонија от-
купнитецениза
најзастапените
сорти треба да
бидат минимум
3до4денарипо-
големи. На ва-
ков начин само
се уништува ло-

заротизатоамалебројотнамлади
какоменeштосакаатдаработатло-
зарство“-велиилиев.

Лозарите го водат самите целото
производство, и болката е што са-
митефинансиски го покриваат исто-
то.СпоредДаркодржавататребада
обезбедипоголемастимулација. „На
примериПАРДфондовитекакодасе
привилегирани да ги користат голе-
мите винарии, зошто? Бидејќи има-
ат поголеми стартни влогови, нешто
што ние ситните производители го
немаме“, објаснува илиев. Добро е
штодржатадавапомошод2денари
субвенцијазапредадено1кгвинско
грозјеворегистриранидомашниви-
нарии.истотакајапоздравуваимер-
ката Зелена нафта која според него
бареммалкугиамортизираинпутите.
Според него поголема стимулација
требадаимседаденапомалитепро-

изводители, оти ако
остане вака „медот“
на крај го собираат
големите винарии,
тие според него во
моментот се недос-
тижнаконкуренција.

-Тоа што сум дел од
Националната фе-
дерација на фарме-
ри(НФФ)мигоовоз-
можи тоа. „Купив“
искуства од поста-
рите лозари, но и
посетив неколку са-
еми, како тој во Со-
лун, во Турција. Да
се биде дел од мре-
жатаемногуважно,завршуваилиев
порачувајќиимнамладитеданесе
откажуваат, иднината и сегашноста
наМакедонијаевоземјоделието.

обилните дождови направиja 
проблеми во земјоделието во 
кочанско

Поплавите во кочанското село Гор-
ни Подлог направија штета на го-
лем број земјоделци. едни од нив
се семејството Стоимилови, кои
одгледуваат пиперки во пластени-
ци. „Штетите се направени. Тука не
можеме што да направиме и ште-
тите ги пријавивме во општината.
Овааинформацијаиобјаснувањеги
добивме од Националната федера-
ција на фармери“- вели Ружа Стои-

милова која исто така произведува
јуфки. Нејзините јуфки се посебни,
затоаштогиправисодомашнијајца.
Покрајправењетонајуфкиимасвоја
градина со различни зеленчуци и
заеднососвоетосемејствосепроиз-
водители на ориз. Земјоделството е
длабоковкоренетовонаситоаеона
штонајдобро знаемеда го правиме,
вели Ружа. На иницијатива наНФФ
соподршканаWeEffectформиранае
фокус група заправењена јуфкиво
Горниподлог,кадештосеобединети
десетинаженикоизаедничкиправат
јуфки. Таа мала критика упатува и
конпомладите генерации. -Младите
бираатработа,реткокојсенафаќаи
терадокрај.Нофактотдекаимамдве
помладиженисоменезначидекасе-
пакимаперспектива-велиРужа.

СеПТеМВРи2020|17

ЗEмјодЕлски активности и прЕдиЗвици

6 месеци работа, 12 егзистенција – пчеларството 
меѓу најпродуктивните гранки во ковид-кризата 
ДасебидепчеларвоМакедонијаеблагодетимамеодличниусловизатоа,планини,ливади,раскажува36-годишниот
БлагојЈовчевски,одселоДихово,Битола,којзаеднососвојотбратод2005годинасезанимавасоодгледувањепчели.
ТојепрвиотМакедонецкојотворилт.н.Апикомора,задишењенавоздухдиректноодпчелнакошница,во2016година.
-Во2013годинастартувавмесоАпитуризампрекукојнапотенцијалнитекупувачиимјапрезентирамеработатанапчелите
ипроизводствотонапчелнитепроизводи,сезапознавааткакооднектаротодцветдоаѓадомедвостакленатегла…турата
завршувасоручеквонашиотдворихранаприготвенапонашистаритрадиционалнирецепти.Туристиоваагодинаима
самодомашни,порадикризата,аситеинформацииседостапнинанашатавебстрана:www.pcelarnikbn.com,објаснува
Благој.
Велионлајнработењето,прекувебстранатаиФејсбук,имдонелоповеќеработаодкогаидае,последнивемесеци.
Дневноимаатнарачкикоиодвајуспеваатдагиреализираат.Пчеларствотостануваначиннаживотзанегојибратму
Нацепопрепоракаоддедоим.Сезапочналосоеденројсобранодбртваипродолжилоследнитенеколкугодини.
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Агротекстилот е синтетички
материјал од УВ стабилизи-
ранполипропиленсовисока
издржливостсомаламасаи

висока еластичност, што овозможу-
ва лесна употреба и манипулација.
Сепоставуваврзземјоделскикулту-
ринаотворенополеиливоoранже-
рии и пластеници,што го забрзува
растотназеленчукотигизаштуваод
мраз,нискитемпературииинсекти.
Почватаподагротекстилотсезагре-
вапрекудениполекаселадиноќе,
што значително ги намалува темпе-
ратурните флуктуации на почвата.
Агротекстилот е водопропустлива
ткаенина, капките вода од наводну-
вањетоилиоддождотполекамину-
ваатнизмикропоритенаткаенината
ирамномерногинавлажнуваатрас-
тенијатаипочвата,аистиотпотоае
веднаш сув, после тоа, почвата по-
степено се сушии нема кора. Агро-
текстиолотсобелабоја,пропуштаи
до  90%одсончевитезраци,дозво-
лувајќиимнапокриенитерастенија
да растат нормално. Агротекстилот
дозволува порано садење, бидејќи
спречува губење на топлина и вла-
га во најделикатната фаза на раст
нарастението.Вотекотнаденот,ги
спречуваштетнитеефектинасонче-
витезраци,аноќеодржуваповисока
температураинапочватаинаслојот
на воздухот на ниво на растението.
Можедапослужиикакозаштитаод
град. Водопропустливоста ги спре-
чува штетните ефекти на обилните
дождови. исто така, ќе ги заштити
младите растенија од ветер и пти-
ци, како и од поголеми инсекти.

Постојатнеколкутрговскиимињаза
агротекстилинапазарот,какоштосе
агрил,лутрасил,ковертин.

Агротекстиолот широко се упо-
требува во пластеничкото произ-
водство.Тој  механички го спречува
растотнаплевелите,штоисклучува
употребанахербициди,сеодликува
со одлична пропустливост на вода,
можедабидевоцрнаилибелабоја,
а агротестилните простирки се ко-
ристатза:

• прекривање на насадите на
отворенополе

• прекривање на почвата во
расадниците

• прекривање на почвата во
оранжериитеипластениците

• како подлога во гарден цен-
трите

• какоосновазапроизводство
на градинарски култури во
вертикалнитеградини

• какоподлоганаакумулацисо
водазанаводнување

• прекривање на почвата во
расадници

Острите  зими и ниските темпе-
ратурисеглавнитефакторинаризик
заземјоделскитекултури,безоглед
дали се одгледуваат на отворено
полеиливозатворенпростор(плас-
теници, оранжерии). Најопсани  се
ранитемразовивопролетта,поради
наглите падови на температурата,
бездаседозволирастениетодасе
прилагоди на термичкиот шок пре-
дизвиканодпадотнатемепература-
та. Мразот, односно ниските темпе-
ратуригиоштетуваатградинарските
културицелосногозапираатпоната-
мошниотрастназеленчукот.Акосо
негосеракувавнимателно,можеда
секористи2-3сезони.Агротекстилот
се користи за директно покривање
на земјоделските култури: марула,
компири, праз, јагоди, вопроизвод-
ството на лубеница, диња, краста-
вица,пиперкииворасадничкопро-
изводство. Агротекстилот успешно
ја фаќа утринската роса, така што
растенијата остануваат релативно
суви,штоимаповолновлијаниеврз
здравјетонарастенијата.
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Белотогниењекај кромидот го
причинуваат фитопатогени
габи од родот Sclerotinia. Нај-
чести Sclerotinia патогени кај

кромидотсеSclerotiniasclerotiorumи
Sclerotiumcepivorum.Овиегабиодго-
динавогодинадобиваатназначење
како патоген кај кромидот и иако не
покажуваатизразитаагресивносткако
напримерпламеницата (Peronospora
destructor), полека прераснуваат во
лимитирачкифакторзапроизводство-
тонакромид.Оваседолжинаспособ-
носта на габите од родот Sclerotinia
да формираат трајни тела- склеро-
ции, кои им служат за презимување
и одржување при неповолни услови.

Склероциитесемногуотпорниијаза-
држуваат виталноста и до 10 години.
СпоредCooketal,(1975),дури80%од
склероциите ја одржуваат ртливоста
преку 3 години на необработувани
почви.Овиегабидополнителносеши-
рат преку аскоспори пренесувани од
ветаривода.

Воконтесктнапроизводствотона
кромидовапретставувасериозенпро-
блемодповеќепричини.Прво,иноку-
лумотодпатогенотепостојанопрису-
тенвопочватаиодгледувањекромид
на веќе заразени површини допол-
нително допринесува за ширење на
патогенот и зголемување на количе-
ствотоинокулум.Второ,воместакако
Југоисточниот реон каде кромидот

генералносеодгледуваодголемброј
фармери на помали површини (или
како дополнителна земјоделска ак-
тивност) воведувањето на плодоред
на тие површини не носи еднаков
економски бенефит. имајќи во пред-
вид дека во наши услови, овие пато-
генипримарно гонапаѓаат коренови-
от систем на кромидот, фолијарните
третмани софунгициди (ботрицидии
бензимидазоли) не даваат задоволи-
телнирезултати.Подобраефикасност
покажувазалевањетонанасадитеод
кромидсовеќеспомнатитегрупифун-
гициди,меѓутоаоваамерканемаеко-
номска оправданост и дополнително
предизвикувапроблемиодеколошки

карактер. Привремено решение е ис-
клучивокористењеназдравсеменски
исаденматеријалипреместувањена
насадитеодкромиднановинезаразе-
ниповршини.

Меѓутоакромидотеважнакултура
ипотребное да сеизнајдедолгороч-
норешениезабелотогниење.Вотој
смисол,примарнацелзаконтролана
болеста е уништување на склероци-
итевопочвата.Вотакватастратегија
освен превентивните и хигиенските
мерки, примарноместо требадаима
биолошката контрола на овие патоге-
ни. имено, повеќе видови габи пока-
жуваат различен степен на микопа-
разитскаактивностконпатогенитеод
родотSclerotinia.Досегаособеновни-

маниеепосветенонасуперпаразитот
Coniothyrium minitans (Smolińska и
Kowalska, 2018). Оваа габа, аплици-
рана во почвата ги заразува и раз-
градува склероциите од Sclerotinia
sclerotiorumидо95%(Zengetal. 2012a).
Слична способност за паразитирање
на склероциите дополнета со редук-
цијанабројотнаапотециипокажува-
ат и некои Trichoderma видови како
Trichoderma asperellum (Geraldine
et al. 2013), Trichoderma hamatum
(Jonesetal. 2015), соевитеT39иТ22
одTrichodermaharzianum(Elad, 2000;
Zengetal. 2012),Trichodermaatroviride,
Trichoderma koningii, и Trichoderma
virens (Smolińska и Kowalska, 2018).
Воовојконтекстоддополнителнозна-
чење е способноста на Trichoderma
видовите за формирање на микори-
за и активирање на механизмите на
системична стекната отпорност кај
растенијата (Harman et al.  2004). Ос-
вен микопаразитските габи, и бакте-
риите од родот Bacillus имаат анта-
гонистичка активност кон патогените
од родот Sclerotinia изразена преку
неколку механизми, од кои најзна-
чани се активирањето на системич-
на стекната отпорност и спречување
на ртењето на аскоспорите. Во ли-
тературата се наведуваат Bacillus
subtilis, Bacillusmegaterium, Bacillus
amyloliquefaciens, Bacillus cereus,
но најдобро проучена е Bacillus
subtilis (Smolińska и Kowalska, 2018).
Coniothyrium minitans, Trichoderma
harzianum и Bacillus subtilis се нај-
добропроучениодовојаспект.Напа-
заротподолговремепостојатпрепара-
тибазиранинасоевиодовиевидови,
коиуспешносекористатвосветот.

имајќивопредвиддекапатогени-
те од родот Sclerotinia се полифагни
штетници, предизвикуваат значајни
штети и долго перзистираат во поч-
ватаодеднастрана,ибавниотразвој
нановифунгицидниактивниматерии
(специфично соединанија со способ-
ност за надолно двиње низ флоемот
конкореновиотсистем)итенденцијата
заисфрлањеодупотребанатиофанат-
ните фунгициди (единствена ективна
материја од оваа група на пазарот е
тиофанат-метил) од друга страна, мо-
жеме да заклучиме дека во иднина
контолатанаовиепатогенинеизбежно
ќебидебазирананабиолошкаборба.
Затоа фармерите мораат да обратат
повеќевниманиенабиолошкатабор-
бакакоконцепт,инаможноститекои
истатагинуди.

заштита

бело гниење на кромидот
пишува: Дипл агр. виктор Карастојанов
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Oбрак француска раса на говеда
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пишува: проф.д-р Ѓоко буневски

Oбракрасатаговедаефранцускарасакојадатираво
17. век во Централниот масиф на Франција, наме-
нета запроизводствонамесо.името годобилапо
висорамнината Plateude lAubrac,којасепростира

воцентралниотијужниотделодФранција.Консрединатана
20векбилавкрстуванавоограниченамеркасодругифран-
цускираси,ноповторноезачуванакакоавтохтона(домаш-
на)францускарасаговедаспоредНационалнатаПрограма
законзервацијанадомашнитерасиговеда.Прватаматична
книгазаоваарасаеформиранаво1894годинавоФранција.
Во 2014 година е застапена со 170.000 говеда, главно во
централноторидско-планинскоподрачје воФранција, а во
последните3-4деценииеизвезуванаиводругиевропски
земјикадеистотакаседобиенисолиднирезултати.
боја:Кравитеимаатпченичножолтабоја,абиковитесесо
потемнапигментацијанателото(особенонавратотибутови-
те),соцрнообоенакожаицрнипапци(чапунки),црнообоена
муцкаијазик,итемнообоенавулва.Роговитесевоформана
лира,светливоосноватаисотемниврвови.
Екстериер: Обрак говедата се робустни говеда со висока
плодностидолговечност,коилесносеадаптираатнаридско-
планинскитеусловикоисепоскромнисопаша.имаатдобра
адаптацијаиаклиматизацијанапосуровителетниизимски
услови,аимаатиголемаотпорностспремаголембројболе-
сти.
расни карактЕристики: оваараса говедапредсеена-
менетазапроизводствонамесо.Гиимаатследниверасни
карактеристики:
lМашкитетелињаприодлачувањена210дена,имааттежи-
наод350кг,

l Кравитесесовисинанагребенод128-130смитешки650
кг(од550до750кг),

l Биковитесевисоки140смитешкипросечно950кг(од850
до1100кг),

l Породнататежинанателињатаизнесува35до40кг,
l имаатдобрамускулозностнателото,содобраконверзија
нахрана,честопатиоднисковредникабасти(волуминоз-
ни)крмикакотрева,слабосено,слама,штогинамалува
производнитетрошоцивофиналниотпрофитпогрло.Во
Францијаживеатнанадморскависинаод2000до3000м,
кадеусловитесенеблагопријатниипосурови.Волетосе
хранатнаоскуднаисиромашнапаша,азимитегипоми-
нуваатвошталинаслама,сеноиконцентрат.Оваараса
говедаима способност да создава телеснирезерви кога
времето е добро, а тие резерви ги користат во суровите
зимскиилилетниуслови.

l Нискитрошоцизаодржување:имаатдобраконверзијана
храна,којанајчестоенисковреднапашаилисеносослаб
квалитет.Возимаепожелнодадобиваатималкусеносо
додаток наминерали. Телињата после 4месеци возраст
можатдасехранатисосилажаисенажа.

l Лесно отелување - при селекцијата на оваа раса многу
севнимавалодаимаатширокикарлициисапи,илесно
отелување. индексот на лесно отелување изнесува 98%.
Кравитемногулесносеотелуваат,безпомошилисомногу
малапомошодфармерите.Дуриимелезитедобиенипо-
меѓуОбраксоШароле,Лимузинидругигојнифранцуски
раси,имаатмногулеснопораѓањебезникаквипроблеми.
Поради добрите особини на расата за лесно отелување,
биковите од Обрак расата се користат за вкрстување со
другимлечниикомбиниранирасиговеда.Телињатасере-

лативно средни по
големина, 35-40 кг
тешки,сомалаглава
исомногудобрави-
талност и отпорност
вопрвитемесециод
животот, како и со
добар дневен при-
раст.

процентот на плод-
ност кај кравите из-
несува 97-98%, што е
иделано за говедар-
ството.
млечност кај крави-
те - просечно изнесу-
ва2250кгсо4,2%млечнимастии3,4до3,6%протеиниво
млекото.Виметоетопчестоиприбранонателотоодкравата.
Кравитеимаатизразитмајчининстинктспреманивнитете-
лиња.
темперамент:еднаоднајквалитетнитеособининаоваараса
едобриоттемпераменткајговедата.
месо:месотоесосредноцрвенабоја,мраморирано(сомасни
капкиинтер-иинтра-мускуларно)исодобарвкус.Односот
напроцентотнамесоспремакоскиимастиеповолензаме-
сопроизвоство,аимаималкуотпадприколењето.Според
СеУРОПкалсификацијатазаквалитетотнамесото,половин-
китеодоваарасанајчестоспаѓаатвокласитееиУ.
долговечност-овааособинанадолгживотенвек,заедносо
високатаотпорностнарасатаивисокатаплодностјаправат
оваарасадасебарасеповеќе.  
l ВоФранција - кравите преку зима се врзани на јаслите
околу6месецивогодината.Телињатасеодвоениодмајки-
теидвапатинаденсеносатнацицањеилинапојување.
Кравитевозимаглавносехранатсосено,сламаиконцен-
тратколкудапроизведуваатмлекозателињата.истотака
повозраснитетелињаиговедасехранатисосилажа.Од
крајот намесецмај,Обрак говедата се носат на планин-
скитепасиштакадетемпературитепрекудендостигнуваат
идо35 оС,авоноќитетемпературатадостигнувадо0 оС.
По завршувањето на второто лето на јунињата (младите
бикови),најчестосепродаваатвоФранција,италијаили
Шпанија,кадеседогојуваатуште100денаипостигнуваат
Премиумценанамесото.Јуницитекоинесеоставаатза
ремонтнастадото,сепродавааткакочистарасаилипак
се вкрстуваат со Шароле расата, за добивање подобра
конформацијанатрупот.Просечнатаголеминанастадото
еоколу60приплодникрави,итоанајчестонесеелитни
стадатукупросечни.Наеденбикдоаѓаатоколу150крави
заприроденприпуст,вотекотнаеднагодинавотестните
станицизаОбракрасатаговеда.        

l Профит: замладитенеискуснифармери, оваарасадава
највисокповратокнавложенатаинвестиција,атоаидава
светлаиднинанарасата.

l Статуснарасата: споредФАО,од2007 годинаоваараса
веќенееворизик.

l извоз на расата: Обрак говедата во последниве години,
особеноод2015годинапанаваму,сеизвезуваатинадвор
одцентралнотоијужнотоподрачјенаФранција,главново
италија,Шпанија,ирска,Чешка,Полска,Словачкаидруги
земјивоевропа.
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балансот на киселини 
шеќери клучен за 
времето на гроздобер
пишува: миле Костов, вински брокер
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Поголематаколичинашеќериво
грозјетозначисамодекаќесе
добие вино со повисок алко-

хол,неипоквалитетновино.
Всушност, сензорните карак-

теристики на виното зависат од

многу покомплексен сплет на окол-
ности како сортата, прекурзорите
формирани во грозјето за време на
зреењето, географските и лозар-
ските услови, култивацијата на ло-
зата,микробиолошкатаекологијана
грозјето, начинот на третирање на
ширатаиопштитевинарскипракти-
ки(Schreirer,1979).

имајќи го сето ова во предвид,
одредувањетонаценатанагрозјето
при откуп исклучиво врз основа на
сортата и содржината на шеќер, е
неправилна!Доколкусенаградуваат
практиките за подобрување на ква-
литетотнагрозјето,можедасеподо-
бриквалитетотнавинотомногунад
денешнитестандарди(Д-рЏексонР.,
2009).

Винаротможедавлијаеделумно
на крајниот резултат, но квалитетот
седобивапредсéволозјето.Балан-

сотнаосновнитесостојкинагрозјето
еодприоритетнозначењезастилот
навинотоштоќеседобие.Премногу
сонцеитоплинаќедадевиносоне-
достаток на киселини, премногу ал-
кохолноимлитаво.Оддругастрана
малку сонце и топлина ќе даде не-
пријатни,тенкиикиселивина.

Одговоротевобалансот:Вотоп-
лите клими како Македонија, нај-
често се постигнуваат бараните ко-
личини на шеќери, но треба да се
избегнува претерано качување на
рНвредноста(паднакиселините)и
тоадо3,3забелитеи3,5зацрвените
вина.

Киселините се втора основна
состојка на грозјето. Тие му даваат
свежина и го одржуваат квалитетот
на виното. Тие се суштинска компо-
нентанавкусот.

Двете главни киселини во
грозјето се винската и јаболчната,
кои заедно претставуваат над 90%
одвкупнитекиселиниилиод5до8
грама/литар. Какошто расте бобин-
ката,обетекиселинисезголемуваат
во концентрација дофазатанапро-
шарок,апотоаобетесенамалуваат
какоштосеакумулираатшеќери,со
тоаштојаболчнатакиселинапобрзо
сенамалува.Топлинатапридонесува
запобрзоразложувањенајаболчна-
такиселина.

Грозјето ја користи јаболчната
киселинакакоизворнаенергија.Во
подоцнежна фаза, се случува уште
еднаинтереснатрансформација.Ја-
болчнатакиселинаеспособнадасе
конвертира во глукоза. Овој процес
епознаткакоглуконеогенеза–ново
производство на шеќер. Таква спо-
собност има и човечкото тело, кога
гликозаможе да се синтетизира од
други субстанции кога телото е под

услови на гладување или напорни
вежби.

Лимонската киселина е следна,
но со многу помала концентрација
0,1 до 0,5 грама на литар), после
штоследатмногудругикиселиниво
помали количини, како: килибарна,
глукуронска, гликолна, оксална, са-
лицилнаидр.

На количината киселини во
грозјето најголемо влијание има
климата, експозицијата на лозјето,
влијаниетонатеренотикарактерис-
тикитенасортатаиклонотналозата.
Примеризасортисовисокаколичи-
навинскакиселинасеРизлинг,Сул-
танаиПаломино,аголемиколичини
јаболчнакиселинасеМалбек,Пино
НоариШенинБланк.

Виното е комплексна смеса од
скоро 1.000 соединенија: шеќери,
киселини,алкохоли,кетони,алдехи-
ди, естери, аминокиселини, флаво-
ноиди,антоцијани...заштоисамото
грозјеемногукомплекснопосостав.
Шеќерите, киселините и полифе-
нолите како важни групи состојки
во грозјето ги претставуваат три од
четирите основни вкуса: слаткост,
киселостигорчливост.Когабибиле
самоовие,ситевинабибилемногу
слични,изатоаздодевни.

Засреќа,постоиуштееднагрупа
којагодавапосебниотвкуснасекоја
сортаисекојстил:ароматскикомпо-
ненти. Ова е една неверојатно ком-
плескна и широка група супстанци
присутни во трагови кои можат да
семератсамокакоделовиодмили-
онот,милијардатаилиуштепомали.
Тие заедно ја сочинуваат примар-
натаароманавиното,давајќимуго
сортниоткарактер.Нооваепосебна
тема за расправа поврзана со овој
волшебенпроизвод.
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Оваевремевокоепчеларитетребадасепогрижат
задоброзазимувањенапчелнитедруштва.Често
патипчеларитеправатгрешкикоинегативносе
одразуватвозимскиотживотнапчелите.

еднапознатаизрекавопчеларствотовели„Од јака
зиманесеплашатпчелитетукупчеларот“.Пчеларотсе
плашиако гиоставидруштватасонеквалитетнахрана,
стариматици,неквалитетнирамкиимализалихисомед
идруго.Ситеовиеработиакосеворедсегаранцијаза
мирнои успешнопрезимувањена пчелите во текот на
зимскиотпериод.исполнувањетонанаведенитеуслови
еповрзаноисодобарраспореднарамкитекојтребада
гонаправатуштепредпоставувањеначешлитезазаш-
титаодштетниципредпојаватанапрвитеесенскимра-
зеви.Младитепчелариправатгрешкиприобидотзада
јанадокнадатхранатанапчелнитедруштвавомесеците
октомврииноември  завременапочетокотнапчелар-
скатазима,атоаеобичнокогадневнитетемпературисе
движатод12до15степеницелзиусови.Зиматазапче-
лите започнувавопочетокотнаоктомврикогапчелите
прекинуваат со леглото и влегуваат во таканаречениот
зимскимиркојтраедопочетокотнамесецјануарислед-
ната година,авопланинскитепределитоа траенешто
покасно. Во овој период на пчеларникот треба да има
миркадесекојаинтервенцијанапчеларотвопериодот
октомври- јануари им прави стрес на пчелите и им го
скратуваживотниотвекназимскитепчели.Секојапри-
хрананапчелитевомесецитеноември,декемвриијану-
аригиактивирапчелитеигивадиодсостојбаназимски
мирипроработуваработатанажлездите,асезголему-
ва  температурата на пчелното клубе. Сите овие пред-

временипроцесисемногуштетнизапчелнитесемјства.
Вомесецитеноември,декемвриијануариедносредно
појачанопчелносемејствовосостојбанамиртрошипро-
сечноеденкилограммедмесечнозадајаобезбедитем-
пературатаод28до32степеницелзиусовивоцентарот
наклубетокадештосенаоѓаматицата.
Возиматапчелнотоклубекакоцелинаседвижинагоре

помедната капа, пчелите не треба да бидат примо-
ранидаседвижатнастранабездагубатконтактсо
меднатакапа.Пожелноепчелитеуштевоактивниот
периодАвгуст-Септемврисамидајаформираатме-
денакапанотребадаимаидоволнопростородпраз-
ни ќелии во центарот на зимското клубе. Најголем
бројнагрешкитекоипчеларитегиправатзавреме
назазимувањенапчелитесеследниве:

1. Гладување на пчелите  во време на зимскиот пери-
од.Пчелитезавременазимскиотмирконзумираат

пчеларски грешки 
при зазимувањето на 
пчелите
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неповеќеод3до4килограмимед,
но нивната сигурност ќе биде за-
гарантирана ако зимските зали-
хи се најмалку 12 килограмимед.
Рамкитевоплодиштетово коеќе
зимуваат пчелите треба да имаат
од12до15кг.медкадепразните
ќелии требадабидатво средина-
танаклубетоонамукадесеиспи-
лило последното легло. За што е
потребно последното легло да се
ставивосрединанаплодиштетои
дасеограничипчелнотолеглона
онолкурамкиколкуштосепокри-
енисопчели,аполнитерамкисо
мед да дојдат од двете страни на
клубето,асреднитерамкидаимаа
медна кападебеланајмалку 10 сантиметри. ВоДБ
кошницитепчелнотосемејствоможедасезазимиод
5до8рамки.ВоЛРкошницитепчелитесезазимува-
атводванаставцидодека слабите друштвавоЛР
кошниците се зазимуваат на еден плодишен наста-
вок.

2. Зазимување на пчелните семејства на целосно 
полни рамки со мед. Во оваа ситуација пчелите се
заклубуват во неколку помали клубиња на долните
летвичкинарамкитеинемаатможностдабидатво
единственоклубе.Воовааситуацијаипокрајголеми-
тезалихинамедкадепчелитенеможатдајапостиг-
натпотребнататемпературатавоцентаротнаклубето

каде се наоѓа матицата, а во тој случај таа ќе носи
самотрутовсколеглоиможедајаизгубимематицата.
Доколку  се случи да има смртност на пчелното се-
мејствовотекотназимскиотпериодкадедруштвото
умрелоодгладаимазалихинамедтоазначидека
пчеларотнеправилногораспоредилмедот.

3. поставување на рамки со перга во средината на клу-
бето.Пчеларитечестопатиправатгрешкакогапче-
ларотќеставивоцентаротнаклубетозалиенарамка
полнасоперга.Вотојслучајможедадојдедополено-
ватоксикозазаданедојдедотоапергатасеставана
периферијатаоддветестранинаклубетоонакакако
исамитепчелигоправат.
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Препоракизауспешнопрезимување
напчелнитесемејства

избегнување на прихрана на пчелните семејства по испилувањето на
последнотоесенсколегло.Вослучајтоадаенеизбежноприхранатасе
ставаеднократноод4до5литришеќеренсирупнапчелнотодруштво.
Овааколичинанахранаедоволназапчелнотодруштводопојаватана
ранозимскотолегловомесецјануарикогаможедасеинтервенираисо
погачаисопоставувањенарамкаполнасомеднадсамотоплодиштеи
добродасезатоплидруштвотоодгорнатастрана.Прихранувањетоможе
дасенаправиисокристализиранмедкојќесепоставинадсамотоклубе
наситнаметалнамрежаилинатрослојнагаза.Данесеставаатрамкисо
медпозадипреграднаташтицааковосрединатанаклубетонаплодиш-
тетонемадоволнопразниќелии.



Грбна машина за собирање лешници со 
вшмукување
CifarelliV1200еправосмукалказабрзоиефикаснособирањекостени,лешници,
ореви,бадемиижелади. Наменетезапомалинасадисоголеминаод1до2
хектри површина. Оваа машина го одделува лешникот од лисја или друга
нечистотија,такаштоиститегившмукуваигиисфрлапрекуизлезотнавоздухот.
Високата моќност на вшмукување на колекторот на лешници обезбедува
квалитетнаисигурнаработанаситетиповипочва.еденуредвособирањетона
лешницизаменувачетиридопетработници.Завременаработата,уредотнесе
симнуваодрамењатанабрачот,тукусепразнисопосебнарачкакојаемонтирана
соподвижнотоднонасадотзачистилешници.Акоправосмукалкатаемонтирана
наспецијалнаколичкацевкатазавшмукувањеможедабидедолгадо5метри.

технички карактеристики

Мотор двотактен,77кубика

Моќност 0,36/5,КоњскиСили

Гориво мешавина

Запремнинанарезервоаротзагориво 2литри

Волуменнарезерваротзалешници 20литри

Пречникнаусиснотоцрево 75милиметри

Надворешнидимензии 53x46x84сантиметри

Тежина 16.5кг

Ценатаналешникотзависи
одработнитечасовикои
производителотгитроши
принеговотопроизводство.
Споредмногуавтори,
ценатанабербатае
околу50%одвкупните
трошоцизапроизводство.
еденработникможеда
собереоколуоколу50
кглешницинаден.За
дагиминимизирате
трошоцитезаберба
потребноемеханизирање
набербатаналешницина
овавлијемоменталната
ипланиранатаповршина
налешниковнасад,
растојаниетопомеѓу
садницитеворедоти
помеѓунив,одгледувачкиот
обликналешниците,
конфигурацијатанатеренот
ноикарактеристиките
намашините.Машините
засобирањеналешници
можедабидатпреносни,
влечениилисамоодни
собирачкиналешник.
Замеханизиранаберба
налешникотподлогата
требапретходнодасе
подготвисофрезирањеи
рамнењесоваљак,така
штомашинаталесноможе
дагисобереплодовите.
Собирањетоналешниците
севршивонеколку
навратибидејќиплодовите
зреатнерамномерно.

MEХаНизаЦиЈа

пишува: Деспина Крстевска
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влечни комбајни за собриање на лешници 
Влечнитемашинизасобирањеналешницизапогонгокористаткарданот

одтрактороткојгивлече.Тиесесорелативномалидимензии,
штоовозможувадасекористатсотракторисосредна

моќност,штопак,гоолеснувасобирањетоналешници
наразнитерени.Машинитезаберењелешниксо
вакумскисистемнаработаможатдаработатнасите
терени.Секористатзасобирањена:лешници,
бадеми,ореви,костени.Влечниоткомбајнима
можностзачистењеиполнењенавреќитесо
исчистенилешници.Акосекористисамоедно
вакумскоцрево,лешницитеможедасесобератод
растојаниеод70до80метрибезникаквипроблеми.
Вотекотнаработатамашинатагиодвојувалушпата,
надворешнаталушпаналешникот,лисјатаи
останатитенечистототииодчиститеплодови.
Чиститеплодовисеполнатвовреќинасамата

машина.Заеденденможедасесоберат
двадотритонилешници.

самооден комбајн за собирање за лешници
Предности на кобајнот се намалено време и цена на бербата.
Потребенесамоеденработник-возач.Лешникотодземјата
се насочува со помош на контра-ротирачки четки кон
централнатацевказавшмукувањенакомбајнот.Четките
за собирање се направени од гума монтирани се
на осцилирачки лостови, така што тие ја копираат
површината на теренот. Централната цевка за
вшмукување понатаму ги пренесува плодовите до
сепараторотиротирачкотосито,кадештолешниците
се одвојуваат однечистотиите.исчистенитеплодови се
полнатвовреќинакрајотодкомбинатотилиседепонираат
воспецијалнододадениприколкинакомбајнот.

Страничниот вентилатор лоциран на крајот
од комбајнот ги насочува остатоците од
несобраните плодови во ленти,
за полесно да се соберат при
следното минување. Станува
збор за машина која зарди
големиоткапацитетоднад800
килограминачас  на собирање
чинина 100.000 евра. и заменува
20работници.

Моќностнатракторот Од25до33Коњскисили

Капацитетнасобирање 250до450кгначас

Тежинанамашината 600/770килограми
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